
 

 

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2020/2021 

Emoções com Arte 

Tema Data Atividade Objetivos Destinatários 

Reunião de com 
novos pais  

 
 

Formação para 
pais (via folheto 

informativo devido às 

restrições COVID19) 

31 Agosto Apresentação aos 
Encarregados de 

Educação dos pares 
Pedagógicos, 

 
Sessão de 

sensibilização para a 
questão da 
adaptação 

Preparar os pais 
para a nova etapa 

dos seus filhos. 
 

Berçário e creche 

Adaptação 

 
Setembro Adaptação das 

crianças à nova sala  
Fomentar a 

sociabilização entre 
as crianças 

Berçário e creche 

Avaliação de 
diagnóstico 

Outubro Observação e registo 
via EDUCABIZ 

Avaliar o nível de 
desenvolvimento de 

cada criança. 

Berçário e creche 

Apresentação do 
Projeto 

21 de 
setembro 

Construção de um 
instrumento de 

percussão para inciar 
o tema do projeto 

Envolver as famílias 
no contexto 
educativo; 

 
Berçário 

 
Creche 

 
 

Dia Mundial da 
Música 

1 de outubro Organização de uma 
pequena orquestra 

de colheres. 

Envolver as famílias 
no contexto 
educativo; 

 
Creche 

 

Dia Mundial do 
Animal 

 
 
 

4 de outubro Exploração dos sons 
dos animais 

 
 

Exploração de 
sensações 

provodadas pelo 
contacto com 

animais. 
 

Escutar e 
reproduzir 
diferentes 

onomatopeias 
associadas à voz 

dos animais 
 
 
 

Sensibilizar para os 
Direitos dos 

animais e respeito 
pela natureza. 

 
 

Berçário  
Creche 

Semana da 
alimentação 

 
 

12 a 16 de 
outubro 

Realização de 
atividades de 
exploração de 

sabores. 
 

 
 

Experimentar 
diferentes 
sensações 

provocas pelo 
ácido/doce 

Creche 
 
 
 

Dia das Bruxas 
 

31 de outubro Decoração do 
Colégio; 

 
Lanche assustador. 

 
 

Explorar a temática 
dos 

sentimentos/medos; 
Potenciar 

momentos de 
interacção e de 

sociabilização entre 
as crianças. 

Creche 
 
 



 

 
Magusto 6 de 

Novembro 

Realização de 
trabalhos alusivos ao 

tema; 
Exploração de 

canções e histórias; 
 

Comemoração do 
Magusto. 

Preservar os usos e 
costumes do 

Património Cultural 
Português; 
Explorar a 

mensagem implícita 
na lenda de S. 

Martinho: partilha, 
amizade, 

interajuda. 

Berçário e creche 

Dia Mundial do 
Pijama 

 

20 de Novembro 

 
Causa solidária com 
Instituição “Mundos 

de Vida”. 
 

Educar para os 
valores com base 
na inter-relação 

familiar; 
Sensibilizar para os 
Direitos da Criança. 

 

Berçário e creche 

DEZEMBRO 
Mês Solidário 

Todo o mês Recolha de donativos 
a associação VIDA 

NORTE 

Promover a 
solidariedade. 

Berçário e creche 

Natal Dezembro Exploração de  
músicas alusivas ao 
natal; elaboração de 
trabalhos alusivos ao 

tema; 
Projeto de elaboração 

de decorações 
natalícias com as 

famílias. 

 
Promover a 
interação 

escola/família. 

Berçário e creche 

Festa de Natal 
(interna ou 
externa; a 
confirmar) 

Data a confirmar 
12 ou 19 de 
dezembro 

Realização da Festa 
de Natal 

Promover o 
convívio e a 

confraternização 
entre toda a 

comunidade escolar 

Berçário e creche 

Apresentação 
dos trabalhos 

 
Formação para 

pais 

 
Janeiro 

Data a confirmar 

Sala aberta 
 

 
Sessão de 

sensibilização sobre 
o desenvolvimento 

das crianças 

Envolver as famílias 
no contexto 
educativo; 

 
Alertar os pais para 

os conflitos 
comportamentais 
de cada fase do 

desenvolvimento; 
 

A alimentação do 
bebé. 

Berçário e creche 
 
 
 
  

Dia Internacional 
do Riso 

18 de janeiro Exploração de 
sentimentos que 
provocam o riso 

Reconhecer 
diferentes emções 

Berçário e creche 

Dia Mundial do 
Puzzle 

29 Janeiro Construção de um 
puzzle 

Reconhecer o 
puzzle como forma 

de arte 

Berçário e creche 

Semana dos 
Afetos 

8 a 12 de 
fevereiro 

Exploração de 
diferentes afetos. 

Exposição de 
trabalhos 

Identificar os 
diferente afetos. 

Berçário e creche 

Carnaval 12 de fevereiro Festa de Carnaval no 
colégio; 

Lanche convívio. 
 

Construção e 
exposição de 

máscaras construidas 
pelas familias; 

Reviver as 
tradições 

carnavalescas. 
Envolver as famílias 

no contexto 
educativo; 

 

Berçário e creche 



 

 
Dia do Pai 19 de março Realização de um 

presente para o Pai. 
Fomentar e 

fortalecer os laços 
familiares. 

Berçário e creche 

Dia da Arvore 21 de março Visita ao parque de 
S.Roque para 

contemplação da 
natureza; 

Promover 
actividades ao 

exterior. 
Fomentar o gosto 

pela natureza. 

Creche (salas 24-
36 meses A) 

Dia Mundial da 
água 

22 de março Realização de 
jogos/experiencias 

com água. 

Sensibilizar para 
importância da 

água. 
 

Creche (salas 24-
36 meses) 

Apresentação 
dos trabalhos 

Data a confirmar Sala aberta Envolver as famílias 
no contexto 
educativo; 

Berçário e creche 

Mês da Literatura Todo o mês 
 
 
 

Feira de usados 
 

Leitura de histórias 
trazidas pelas 

crianças. 
 

Recolha de livros 
usados para reforço 
das bibliotecas das 

salas. 

 
Fomentar o gosto 

pelas histórias 
contadas. 

Creche (salas 24-
36 meses) 

Dia Mundial da 
Arte 

15 de abril Construção de uma 
obra de arte com 

recusro a materiais 
reutilizaveis 

Estimular o gosto 
pelas artes 

Creche (salas 24-
36 meses) 

Dia da mãe 2 de maio Elaboração de um 
presente para a mãe. 

Fomentar e 
fortalecer os laços 

familiares. 

Berçário e creche 

Semana da 
Família 

13 a 17 de maio Realização de uma 
atividade em familia 

por salas 

Favorecer o 
intercambio família/ 

colégio. 

Berçário e creche 
 

Santos Populares 17 a 22 junho Elaboração de 
trabalhos alusivos ao 

tema; 
Exploração de 

marchas. 

Preservar os usos e 
costumes do 

Património Cultural 
Português. 

 

Berçário e creche 

Festa Final de 
ano 

Data a confirmar 
(27/6) 

Elaboração de 
cenários; 

Exploração atividades 
representativas 

Terminar o ano 
lectivo promovendo 

o convívio entre 
toda a comunidade 

escolar. 

Berçário e creche 

Apresentação 
dos trabalhos 

 
 

Formação para 
pais 

Data a confirmar Sala aberta  
 
 
 

Ação de 
sensibilização sobre 
os cuidados com o 

sol. 

Envolver as famílias 
no contexto 
educativo; 

 
Alertar os pais para 

a segurança no 
exterior. 

Berçário e creche 
 
 
 
 

Berçário e creche 

Praia 29 a 3 de julho e  Atividades ao ar livre Promover o 
convívio entre as 

crianças 

Berçário e creche  

Atividades livres 
orientadas 

Julho/agosto Atividades ao ar livre Promover o 
convívio entre as 

crianças 

Berçário e creche 

 

Nota: Todas as atividades de saida ao exterior ou de participação das famílias no colégio estão 
pendentes da evolução epidémica do vírus Covi19. 


